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VAN DE BESTUURS-
EN DIRECTIETAFEL Het water valt steeds meer.

Enfin, u ervaart het wanneer u aan boord van het
KSCC-Nijmegen komt. De brug zakt steeds verder.

Opmerkingen van schippers: de schippers zullen het wel moeilijk
hebben met dit lage water, toch?
De schippers kijken hier anders tegen aan: minder water, meer sche-
pen, andere vrachtprijzen, lading wordt vastgehouden etc.

Een goed weekend.

B.E.M. van Welzenes
Directeur KSCC
Landelijk aalmoezenier

Opening van het nieuwe activiteitenjaar van het KSCC en de
parochie onder het motto SOCIAAL - VERBINDEND

Een spreuk die wij dit jaar met elkaar handen en voeten zullen pro-
beren te geven. Deze spreuk vindt u op het briefpapier etc. terug.
Met elkaar, dat is duidelijk. Ter ondersteuning hiervan gaven de co-
ordinatoren van de werkgroepen in het kort aan wat zij beogen voor
het komende seizoen. Bij elkaar een heel pallet van activiteiten.
Een compositie van deze teksten kunt u tegemoet zien in een vol-
gend Christoffel Nieuws.
De uitvoering van deze dag lag in handen van de vrijwilligers van de
werkgroep SOOS MET... onder leiding van Henriette Leensen en
Gemma Raats. Natuurlijk was vanuit de staf Ria bij dit proces betrok-
ken.
Met inzet van het Waalkanterskoor, een uitstekende barbecue met
alle bellen en toeters en een verfrissend drankje is het een feestelijke
opening geworden. Bekijk de fotocollage maar eens verderop in dit
Christoffel Nieuws en op onze website.

Bijzondere ervaring

Dinsdag 13 september was ik te gast bij de Salesianen in Bonn en
heel bijzonder bij Bisschop A.H. van Luyn.
Na het middagmaal bezochten we Unkel: van boven op de berg
heb je een prachtig panoramisch uitzicht over de Rijn. Links en rechts
een wijde blik. Beneden zie je de schepen die zich ploeterend een
weg naar boven banen.
Aan de overkant aan de voet van Die kalte Eiffel, is nog de grote
vlakte te zien waar de Amerikanen na de 2de wereldoorlog de krijgs-
gevangenen verzamelden in barakken. Beneden zijn aan twee kan-
ten de pijlers van de oude verbindingsbrug te zien. De beroemde
brug over de Rijn bij Remagen. Een hele tunnel werd vanuit het noor-
den door het gebergte gegraven tot aan de brug. De Amerikanen,
zo verluidt het verhaal hebben massa’s goederen en materieel over
de brug getransporteerd naar het zuiden.
De brug is, beschadigd als ze was na de verovering door de Ameri-
kanen, onder de zware last van de tanks en zware legervoertuigen
bezweken, maar de Amerikanen zouden de Amerikanen niet zijn als
niet snel een nood brug over pontons zouden hebben aangelegd.
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OPENING VAN HET NIEUWE
KSCC ACTIVITEITENJAAR

EEN GROOT SUCCES

Dinsdag 6 september werd het
nieuwe activiteitenjaar van het
KSCC Nijmegen feestelijk ge-
opend. De nieuwe jaarspreuk
'Sociaal - Verbindend' werd be-
kend gemaakt. Er was een op-
treden van de Waalkanters en
diverse activiteiten presenteerde
zichzelf. (Daarover in de volgende CN
meer). Daarna was er tijd voor
soep en een barbecue.
Foto's Gerus Brugman.

KSCC-Nijmegen
Jaarspreuk 2016-2017
‘Sociaal - Verbindend’

Meer foto’s van de dag zijn te zien op
Website: http://www.kscc.nl/fotovideo/

http://www.kscc.nl/fotovideo/
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Donderdag 15 september de eerste
Wandelgangbijeenkomst in Rotterdam

Zoals u gelezen hebt is de sociëteit de Wandelgang verhuisd van de zeilver-
eniging de Maas aan het Veerplein in Rotterdam naar the Boathouse aan
de Kralingseplassen, Langepad 51 3062 CJ Rotterdam-Kralingen.
Het bestuur hoopt hiermee tegemoet te komen aan de wensen van de le-
den en bezoekers.

Het blijkt dat de catering in the Boathouse zeer goed is, maar ook de bereik-
baarheid voor rolstoelgebruikers en niet te vergeten deze accommodatie
biedt een goede parkeergelegenheid.

De Wandelgang biedt uitgebreid gelegenheid te netwerken.
Opvallend is dat na de verhuizing van het ARA Hotel van der Valk naar Rot-
terdam het publiek ook veranderd is. Er zijn weer vertegenwoordigers van
de verschillende disciplines: banken verzekeringen, makelaars, bevrach-
tingskantoren scheepvaart ondernemingen, branche organisaties aanwe-
zig. In de Wandelgang worden soms meer zaken gedaan dan aan de
vergadertafel en we kunnen elkaar meer face to face ontmoeten.
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Kledingbank Zwijndrecht

In de Thuishaven van de Binnenvaart
is onlangs voor het gebied de Zwijn-
drechtse Waard een kledingbank ge-
opend.
Wat een voedselbank is voor eten, is
de kledingbank voor kleren. Mensen
die moeite hebben de eindjes aan
elkaar te knopen kunnen terecht bij
de kledingbank voor gratis kleren.

Hoe werkt het?
Binnenvaarders die financieel erg
krap bij kas zitten kunnen zich melden
o.a. bij het KSCC en de parochie,
aalmoezenier Van Welzenes. Hij heeft
de mogelijkheid – middels een formu-
lier – om degenen door te verwijzen
naar de kledingbank in Zwijndrecht.
Zij kunnen dan met een legitimatiebe-
wijs tweemaal per jaar per gezinslid
vijf kledingstukken en een jas en een
paar schoenen en wat er nog meer
is, gratis uitzoeken. Zowel uit de zo-
mer- als de wintercollectie, zolang de
voorraad strekt.

Het tonen van een schriftelijke door-
verwijzing en legitimatie (+ BSN num-
mer) is verplicht.

De toetsing wordt dus niet door de
kledingbank gedaan, maar door an-
dere instanties.
De Kledingbank accepteert ook de
volgende hulpverleners en instanties
als doorverwijzers:

De Vivera-wijkteams, Graag gedaan,
SWOZ, vluchtelingenwerk, Diverz,
WMO-wijkteams Hendrik Ido Am-
bacht, alle diaconieën van de kerken
in de Zwijndrechtse Waard, basis-
school De Dolfijn, Dorpsraad Heer-
jansdam.

De gegevens van de Kledingbank
zijn:
Stichting Kledingbank Zwijndrecht
Oude Dolfijnschool, Balistraat 1 in-
gang om de hoek van Sumatralaan
60, 3333 AP  Zwijndrecht.

U kunt het een en ander nalezen op
http://www.kledingbank
zwijndrecht.nl/index.htm

Dit artikel is gebaseerd op de infor-
matie die ons werd toegestuurd door
Elbert Visser,
oud wethouder in Zwijndrecht.

http://www.kledingbank-zwijndrecht.nl/index.htm
http://www.kledingbank-zwijndrecht.nl/index.htm
http://www.kledingbank-zwijndrecht.nl/index.htm
http://www.kledingbank-zwijndrecht.nl/index.htm
www.lovt.org
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Zeehelden van de Gouden Eeuw

Er zijn in de 17de eeuw maar weinig perioden
geweest, waarin de Republiek der Zeven Ver-
enigde Provinciën niet in oorlog was. De opmer-
kelijke economische groei en de toenemende
politieke invloed van de jonge staat leidde tot
jaloezie van Engeland met als gevolg drie Engel-
se zeeoorlogen (en nog
een vierde in de volgende
eeuw). Bovendien waren
er invasies vanuit Frankrijk
en Duitsland en speelden
het bestrijden van kapers
en de kaapvaart in West-
Indië gedurende de gehe-
le Gouden Eeuw een be-
langrijke rol. Er werd in de
Gouden Eeuw dan ook
niet alleen bijna voortdu-
rend een groot beroep ge-
daan op de landmacht,
maar vooral op onze zee-
macht.

Wie ‘zeehelden’ zegt, denkt aan de Grote Drie: Piet
Heyn, Maarten Tromp en Michiel de Ruyter. In de
Gouden Eeuw konden echter tientallen anderen
minstens zoveel aanspraak maken op die titel. Velen
waren gewone zeelui, over wie bitter weinig informa-
tie bewaard is gebleven. Over admiraals en andere
vlagofficieren weten we daarentegen veel meer.
Hun levens waren vaak net zo boeiend als die van
de Grote Drie. Soms omdat ze onverbeterlijke queru-
lanten waren, zoals Witte de With en Cornelis Tromp,
soms omdat ze van adel waren en enkel om die re-
den tot vlootvoogd werden gemaakt terwijl ze niets

van varen wisten, laat staan van het leiden van een
zeeslag.
Zeehelden laat u kennismaken met die zeehelden uit
de roemruchte Gouden Eeuw. Auteur Gerben Grad-
desz Hellinga beschrijft de levens en daden van drie-
entwintig officieren die een rol speelden in de
ontstaansgeschiedenis van de jonge Republiek der
Verenigde Nederlanden. De ruzies die ze maakten,
de zeeslagen waarin ze vochten en hun frustraties

wanneer politici zich
– vaak met rampza-
lige gevolgen – met
hun werk bemoei-
den. Uiteraard ont-
breken in dit rijk
geïllustreerde boek
de werken van de
grote zeeschilders
niet; Willem van de
Velde de Oude en
de Jonge, Ludolf
Backhuysen en vele
anderen. Ze geven
de lezer een indruk
van de strijd, die zo
vaak ordeloos en
chaotisch verliep, en

van de schepen waarop de zeehelden vochten en
in veel gevallen sneuvelden.

Titel Zeehelden
Subtitel Nederlands trots overzee in de Gouden Eeuw
Auteur Gerben Graddesz Hellinga
Omvang 176 pagina’s
Formaat 23,8 x 28,6
Illustrering Geïllustreerd, kleur
ISBN 9789462491045
Bestellen:https://www.walburgpers.nl/winkel/geschie
denis/zeehelden/

https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/zeehelden/
https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/zeehelden/
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50ste Internationale Vredesweek

van zondag 18 t/m zaterdag 24 september

Het motto is evenals in 2015: ‘Vrede verbindt’.

In de heilige Mis op zondag 18 september wordt aan-
dacht besteed aan dit onderwerp. In de heilige Mis volgt
na het Onze Vader het gebed om Vrede. In de viering aan boord wordt
het gebed toegespitst op ons persoonlijk leven.
Daarna wordt er aandacht gevraagd voor de vrede in onze omgeving
en in de wereld.

Wanneer wij de tv-beelden, de berichten in de media horen, lezen
en/of zien vraag je je wel eens af of we echt wel vrede willen. Toch is
het goed dat wij bewust zijn dat wij zelf jij, u en ik, voor een groot deel
verantwoordelijk zijn voor Vrede. Alleen praten is niet genoeg: In Rotter-
dam zegt men: niet lullen maar poetsen.
Welkom zondag 18 september 11.00 uur a/b van het Schipperscentrum
te Nijmegen.

KSCC KERSTDAGTOCHT NAAR OBERHAUSEN

De Kerstdagtocht naar Kerstmarkt in Oberhausen is op woensdag 7 december
2016. Vertrek: 9.00 uur vanaf K.S.C.C. Nijmegen.
Terugreis: vertrek om 18.00 uur uit Oberhausen naar Nijmegen.
We zijn dan rond 19:30 uur weer aan boord van het centrum.

De kosten voor deze kerstdagtocht zijn € 21,00 per persoon.

Wees er snel bij want er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich
aanmelden voor deze dagtocht via Cora Peperkamp 06-54971016 of via het
K.S.C.C. Schipperscentrum, 024–3777575.
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Beste wandelvriendinnen en –vrienden en lezers
van Christoffel Nieuws,

De maand september staat voor veel delen van Nederland
in het teken van de bevrijding door de geallieerden in de Twee-

de Wereldoorlog. Daaraan gekoppeld zijn enkele grote wandeltoch-
ten rondom Arnhem geweest en binnenkort is er een in Groesbeek.
Wandelen blijft wandelen, maar de bewustwording van het feit dat
niet alles vanzelfsprekend is, is ook goed. Door het hele jaar heen
proberen organisatoren van evenementen de deelnemers de ei-
genschappen van een streek te bieden. Dat kan te maken hebben
met de plaatselijke cultuur, maar ook met het landschap of met be-
drijfseconomische ontwikkelingen.

Het gaat dus veelal om het combineren van het aangename met
het nuttige. Met de ogen dingen waarnemen, het opvangen van
geluiden en het aangaan van een gesprek maken het beleven van
een sportieve happening waardevol. Het zijn dus vitaminen voor de
geest, maar ook voor het lichaam.

Op het programma staan o.a.

18 september Euregio Vrijheidswandeling in Groesbeek en in
   Kranenburg

Stg. Wandelen in Vrijheid
Keuze-afstanden: 5-10-15-20-25-30 km

                                    Startplaatsen:  sporthal Heuvelland
Ambachtsweg 8, 6562 AZ Groesbeek
En
Tourist Info Center Alter Bahnhof
Bahnhofstraße 15, 47559 Kranenburg
Starttijd: 08.00 uur – 14.00 uur
06-4625919
www.wandeleninvrijheid.nl
wandeleninvrijheid@outlook.com

25 september 40e Paschalismars in Wijchen
Wsv Paschalis
Keuze-afstanden: 5-10-15-20-25 km
Startplaats:  jeugdhuis Woezik
Woeziksestraat 334, 6604 CC Wijchen
Starttijd: 08.00 uur – 13.00 uur
024-6416398
www.wsv-paschalis.eu
info@wsv-paschalis.eu

Op www.wandel.nl staan heel veel gegevens van wandeltochten
die (hoofdzakelijk) in Nederland worden gehouden.

Hartelijke groet,

Henry Mooren

WANDELNIEUWS

www.wandeleninvrijheid.nl
www.wandeleninvrijheid.nl
mailto:mailto:wandeleninvrijheid@outlook.com
mailto:mailto:wandeleninvrijheid@outlook.com
www.wsv-paschalis.eu
www.wsv-paschalis.eu
mailto:mailto:info@wsv-paschalis.eu
mailto:mailto:info@wsv-paschalis.eu
www.wandel.nl
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Advertentie plaatsen?

Iets kopen of verkopen? Be-
richtjes of marktplaatsberich-
ten kunt u gratis in Christoffel Nieuws plaatsen.

Foto’s voorzien van naam en een tekst zijn ook wel-
kom. U kunt ze sturen aan: redactie@kscc.nl

Ferenc Vermaas †

Zondag 11 september was het 2 jaar gele-
den dat Ferenc (* 28-9-2000) na een jaren-
lange en uitputtende ziekte thuis te
midden van het gezin waarin hij opgroei-
de is overleden.

Velen herinneren zich nog de bijzondere
uitvaart viering, die de titel droeg: “een
troostrijke viering die ons bindt“ in de grote
kerk van Dordrecht.
Marina en Frank hadden op
zondagmiddag/avond bij hen thuis een
herdenkingsbijeenkomst georganiseerd.
Het was een ontspannende en indrukwek-
kend met emoties geladen samenzijn.

Afgesloten werd ‘s-avonds bij het vallen
van het duister met een kort gedicht ter
nagedachtenis, het aansteken van een
klein waxinelichtje en het oplaten van vuur
ballonnen. Het was bijna onbewolkt maar
zo af en toe schoof er een klein wolkje
voorbij de opkomende maan.

De opgelaten vuurballonnen waarin nog
tot in de verte te zien: op weg naar het
oneindige.
Het hele gebeuren werd gadegeslagen
onder doodse stilte: “maak je over mij
maar geen zorgen”.

mailto:redactie@kscc.nl
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Podcasts over de Binnenvaart.

Aflevering 3 van de vijfdelige Spoor Terug-
serie "De Binnenvaart", over de geschiede-
nis van de binnenscheepvaart.

Na de bevrijding komt de binnenvaart
weer moeizaam op gang. Veel schepen
zijn verwoest of liggen over heel Europa
verspreid. Zo komt de Rotterdamse binnenschipper Rinus van der
Zee vast te zitten in de Russische bezettingszone. Zijn verhaal staat
centraal in deze uitzending.
Het duurt vervolgens tot eind 1947 voor Van der Zee terugkeert naar
Rotterdam. Hij mag wel eerder terug, maar wil schip niet achterla-
ten: 'Je laat je schip niet in de steek. Je blijft aan boord, het is je
schip. Je baas verwacht datje het schip terugbrengt.' Hij brengt die
twee jaar door in Berlijn en vervolgens in het volledig verwoeste Dres-
den. Zijn schip keert pas terug in Nederland in 1951.
Van der Zee’s verhaal is niet uniek. Vlak na de oorlog zijn er heel veel
Nederlandse schepen zoek. Van de 20.000 schepen van voor de
oorlog zijn er na de bevrijding slechts 13.000 over. Sommige zijn ver-
woest, andere liggen over heel Europa verspreid. Langzaam aan
druppelen de schepen weer binnen en in 1948 is de binnenscheep-
vaartvloot weer op het vooroorlogse niveau.

Met interviews met o.a.:
-binnenschipper Rinus van der Zee;

De andere afleveringen gaan over de volgende onderwerpen:
Aflevering ‘De Binnenvaart’ 1: Het schippersleven.
Aflevering ‘De Binnenvaart’ 2: De binnenvaart in oorlogstijd.
Aflevering ‘De Binnenvaart’ 4: Het Schipperskind.
Aflevering ‘De Binnenvaart’ 5: De acties.

Elke aflevering duurt ongeveer 31 minuten.
Wilt u de aflevering beluisteren klik dan op onderstaande link. U kunt
de aflevering zo vaak u wilt terugluisteren.

http://www.woord.nl/luister.POMS_VPRO_479591.html

Wat is een podcast?

Een podcast is een radio-
uitzending uit het verle-
den die nu door middel
van een website, op de

computer teruggeluisterd
kan worden.

http://www.woord.nl/luister.POMS_VPRO_479591.html?
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Binnenvaart 2016

In deze nieuwste editie
van Binnenvaart vindt u
een (nagenoeg) com-
pleet overzicht van de
Nederlandse binnen-
vaartvloot.
Alle ruim 5.800 binnen-
vaart-schepen zijn in
deze editie opgeno-
men met technische
details.
Daarnaast de adresge-

gevens van werven, reparatiebedrijven, be-
vrachters, machinefabrieken, toeleveranciers,
makelaars, scheepshandelaren, schippersbeur-
zen en verenigingen en bonden.Verder een
overzicht van nieuwbouwschepen, bedrijfs-
nieuws, scheepsmodernisering, motoren,
scheepsongevallen, afgevoerde schepen,
nieuw in de vaart gebrachte en ingevoerde
binnenvaartschepen en gesloopte binnen-
vaartschepen.
Ook is opgenomen een lijst van alle schepen
op volgorde van registratienummer.
Geïllustreerd met ruim 150 foto's heeft het boek-
je een omvang van 520 pagina's.

Oudere jaargangen zijn soms nog beperkt le-
verbaar. Informatie uitsluitend bij de uitgever

Boek informatie
ISBN: 9789059611627
Afmeting: 15 x 21
Uitvoering: gebrocheerd
Omvang: 520 pagina's
Auteur: W. van Heck - A.M. van Zanten

Sleep en duwbo-
ten 2016

In deze uitgave van
SLEEP - & DUWBOTEN
vindt u een (nage-
noeg) compleet over-
zicht van de
Nederlandse sleep - en
duwvaartvloot.
Alle ruim 2.700 sleepbo-
ten, professioneel en
particuliere duwboten

en duwsleepboten zijn in dit boek alfabetisch
opgenomen met technische gegevens. Daar-
naast zijn nog een aantal werkvaartuigen, be-
voorradingsschepen en patrouillevaartuigen
met sleepcapaciteit opgenomen.Verder de
adresgegevens van werven, reparatiebedrij-
ven, machinefabrieken, toeleveranciers,
scheepshandelaren, verenigingen, brancheor-
ganisaties, opleidingen en scheepsbevrachters.
Ook de Nederlandse sleepbootrederijen staan
in het boek vermeld met de daarbij behorende
schepen.
Ook een overzicht van nieuwbouwschepen,
bedrijfsnieuws, vlootmodernisering, motoren,
scheepsongevallen, afgevoerde schepen,
nieuw in de vaart gebrachte sleep- en duwbo-
ten en gesloopte sleep- en duwboten zijn in de-
ze editie opgenomen.

Boek informatie
ISBN: 9789060131634
Afmeting: 15 x 21 cm
Uitvoering: gebrocheerd
Omvang: 336 pagina's
Auteur: W. van Heck - A.M. van Zanten

Jaarboek Binnen-
vaart 2015

De tankvaart koerst af
op een ‘tankslag’ als
gevolg van overcapa-
citeit. De Europese
vraag naar (petro)
chemische producten
groeit niet en de inzet
van tankers als tijdelijke
opslagruimte van de
op speculatie gekoch-

te producten neemt sterk af.
De binnenvaart in Nederland maakt zich druk
over de betaalde afgifte van huisvuil. Afvalad-
vocaat Rogier Horchner vindt dat de binnen-
vaart huisvuil gratis moet kunnen afgeven,
minister Schultz denkt daar anders over.
Koninklijke schuttevaer treedt toe tot Binnen-
vaart logistiek Nederland (BLN). Van de 17
Schuttevaer-afdelingen stemmen 10 unaniem
voor integratie.
Koningin Maxima opent bij ’s-Hertogenbosch
het nieuwe Maximakanaal. Het kanaal is negen
kilometer en loopt ten oosten van ’s-Hertogen-
bosch van de Maas naar de Zuid-Willemsvaart
bij Den Dungen.
Het Jaarboek Binnenvaart geeft in foto's, korte
nieuwslijnen, nieuwsverhalen en menselijke ver-
halen een overzicht van het jaar, dat zich uit-
strekt van juli 2014 tot en met juni 2015.

Boek informatie
ISBN: 9789060131672
Afmeting: 21 x 29,7 cm
Omvang: 136 pagina's
Prijs: € 25,00

Meer weten of bestellen ga naar; http://www.alk.nl/?action=viewArt&cid=94&aid=665&lid=1

http://www.alk.nl/?action=viewArt&cid=94&aid=665&lid=1
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ZONDAG 18 SEPTEMBER 2016

Voor ouders van Oijen-Derksen v/h ms. Ejo, dhr. Wim Oudakker, dhr.
Henk Verberck sr. v/h Elithé, ouders Nuij-Wanders (Gradus) oud be-
heerder KSCC Nijmegen, dhr. Peter de Louw en overleden ouders de
Louw, ouders van Welzenes-Klarenaar en overleden familieleden,
dhr. Bertus Opdam, dhr. N. Verlaan m/s ‘Francisca” en Patrick Ver-
laan, ouders Schüttler-van Laak v/h s.s. Wormatia, voor ouders van
Gils-Luyer, dhr. P. Wanders v/h ms. Bernardus, familie Joosten v/h ms.
Constatine.

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2016

Ter nagedachtenis aan dhr. Ton Kuijten, dhr. J. Roes em. Pastoor, Fe-
renc Vermaas, dhr. Gerrit van Oijen en voor Marijke en Vincent, John
Wennekes m/s Mego en overleden familie Wennekes-Jansen, Martijn
Buil, ouders de Bot-Neff.

16-9
17-9

18-9

20-9

21-9
22-9
23-9
24-9
25-9

26-9
27-9
28-9
29-9
30-9

John Peperkamp; Karin Sep; Frank Sep; Melissa Vermaas.
M. Meyer-van Wijck; Gijs Mulders; Reni Pauls; Marijn Klos; mevr.
Riek Kuyten.
Dhr. Jos Rouw, voorzitter KSCC Nijmegen; Irmi Becker; Cecile Pe-
ters-de Goey, “Choice”; mevr. Annie van Ooyen; dhr. Marco Ver-
berck, van m/s “Elithe”; Maud Ryan Bomert; Bart Bosman en
Marjolein ¬Bos¬man; Gerda Peters.
Dhr. Rob van Dongen; dhr. Marco Janssen; Serona Jan¬sen; dhr.
Twan van Dode¬waard, m/s “Felix”; Irma van Daalen; Jeanne
Derks; Cor de Jong.
Mevr. Lilian de Vroedt-Vincent.
Marcel Leensen; Patricia van Strien-v/d Wijgaart.
Marco Janssen mvs. Padua; Floor Blom.
Dhr. Albert van Poppelen.
Louis Bosman; Corné Savelkoul; mevr. Jolanda Peters; Michel
Schipperheyn; mevr. Trees Verhoef-van Welzenes; Brick Vissers.
Corine Joosten-van Thull; Ivo Verhoeven.
Alexander Jansen.
Marjan Emons - Bonink; Ed Peperkamp.
Mevr. Cora Wanders-Schimmel; Corine de Koning.
Jolanda Bouwens; Arnau Frerichs.

MISINTENTIES
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BINNENVAART
GEBOREN:

31-07-2016: OLIVIA SERAPHINE VER-
RIPS. Dochter van Joris Verrips en
Marjorieke van Bon.
Corr.adres: Margrietlaan 45, 5263 BT
VUGHT.

GEDOOPT:

02-07-2016: SAM SHIRLEAH DIONYSIA
THIJSSEN. Dochter van Koen en Jen-
nifer Thijssen - Broeken. Corr.adres:
Zandstraat 40, 4921 SM MADE.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

Christoffel Nieuws

10-09-2016: MATTEO PAU-
WELS - SOMERS. Zoon van
Yves en Caroline Pauwels -
Somers en broertje van
Maurits en Mila. Corr.adres: De
Goudvink 5, B-2970 SCHILDE (B).

HUWELIJKSJUBILEUM:

28-11-2016: DENNIS en CECILE PETERS
- DE GOEIJ zijn 12½ getrouwd.
Corr.adres: Postbus 564, 6500 AN NIJ-
MEGEN.

Dankwoord

Het liefst zouden wij u
allen persoonlijk willen
bedanken, helaas is dat
niet mogelijk.

Het gemis zal nog lang
blijven, maar uw warme belangstelling
tijdens zijn ziekte en na het overlijden
van JAN van Strien († 14-7-2016) is
voor ons een grote troost.
Via deze weg willen wij U daar heel
hartelijk voor bedanken.

Wilma, Rosalie, Matthijs, Sander en
Desirée
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ONZE ZIEKEN

* Dhr. Sander Janssen, aan boord m/s
“Factotum”.
NIJMEGEN, WAALHAVEN 1k, 6541 AG.
* Pater Kees van Luyn.
ASSEL, POMPHULWEG 104, 7346 AN.
* Dhr. Joop Derksen.
BEUNINGEN, STREKEL 9, 6641 XK.
* Beppie Leensen-Scheers.
WIJCHEN, GRAAFSEWEG 782, 6603 CR.
* Rosita van Wijk.
WEERT, EINDHOVENSEWEG 39, 6002 TB.
* Winanda de Ruyter-Baijens.
RIDDERKERK, LINGESTRAAT 58, 2987 CG.
* Mevr. Marja Straathof.
ROTTERDAM, KERMISTERREIN SCHIEHAVEN.
* Dhr. Gerard Leensen.
NIJMEGEN, VRIENDSCHAPSLAAN 11, 6544
AL
* Dhr. Ton Rennings.
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.
* Dhr. Alex Sijbranda.
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
* Mevr. Ena Beijer-Joosten.
EWIJK, HUIZE WAELWICK, SCHOOLPAD 1,
6644 CP.
* Dhr. Piet Sanders  (St. Jan de Deo - Afd.
Rijn en Waal - 7).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.

* Mevr. Jet Bom-Stienstra (St. Jan de Deo –
Afd. Rijn en Waal - 8).
MILLINGEN A/D RIJN, SINT WILLIBRORD-
STRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Ria van Megen, Oranje Nassau
Oord, Kamer 16.
POSTADRES:   POSTBUS 9002, 6870 GC  REN-
KUM.
* Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers (ka-
mer B2. 13).
TILBURG, VERPLEEGHUIS JOANNES ZWIJSEN,
BURG. BROKXLAAN 1407, 5041 RR.
* Dhr. Jan van Vliet  (De Verbinding - 4e
etage).
NIEUWKOOP, DE VERBINDING 108, 2421 EX.
* Mevr. Ineke Geutjes.
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

DANKWOORD

Iffezheim / Nijmegen, 10 september 2016

Beste mensen,

Na een verblijf van 59 dagen in het Universitair Ziekenhuis
van Leuven en na drie operaties was Sander Janssen
weer aan boord van de Factotum, die al weer enkele we-
ken in de Waalhaven van Nijmegen ligt afgemeerd. Hij liet
telefonisch weten dat het gehele traject vanaf de opna-
me en met alle behandelingen geen gemakkelijke was,
maar dat hij met steun van ontzettend veel mensen die
periode goed heeft doorstaan.

Dank en waardering spreekt hij uit aan allen die hem be-
zocht hebben, die een kaart hebben gestuurd en die
hem anderszins bedacht hebben met bijvoorbeeld bloe-
men. Het gaf hem en geeft hem nu nog een warm ge-
voel.

Na een laatste bezoek aan Leuven later in de maand
september zullen artsen van het Radboud UMC in Nijme-
gen de nodige behandelingen overnemen.

Namens de collega bestuursleden van Limburg Oost-Bra-
bant en Gelderland wens ik Sander, Lisette en de familie-
leden heel veel sterkte en spreek ik de hoop uit dat het
genezingsproces voorspoedig mag verlopen.

Met een vriendelijke groet,

Henry (Mooren)
secretaris Koninklijke BLN-Schuttevaer afd Gelderland Als u bij een zieke op bezoek wilt

gaan, neem dan eerst contact op
met de familie. De zieke kan even

rust willen hebben

Donderdag 6 oktober JAARLIJKSE DAG
VOOR ZIEKEN EN EENZAMEN in

Huize Antonius te Rotterdam
Contactpersoon hiervoor Diny Hofman,

telefoon 010 – 4426442
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AGENDA SCHIPPERSSOOS  ZWIJNDRECHT sept/okt/nov/dec 2016
Di 20 september 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 4 oktober 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat

Za 22 okt 20.00 uur Najaarsbal. Met het duo ‘Joy Ride’! In het oude
Festino, nu ‘Spektakel’ genoemd.

Di 1 november 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 15 november 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
Di 6 december 14.00 uur Soosdag. Julia Internaat
7-9 december Kerstcruise met m.p.s. “Swiss Pearl” naar Düsseldorf.
Vr 16 december Kerstbal. In het Postiljon Hotel Dordrecht.
Di 20 december 14.00 uur Kerstsoos. Julia Internaat
Meer info: http://everyoneweb.com/schipperssoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht: Wilma Vissers, telefoon 06-15 06 35 39, e-mail:
wam.vissers@gmail.com

AGENDA KSCC HET ZUIDEN sept/okt/nov 2016

Zondag 10.30 uur H. Mis of Woord- Communiedienst. Na de dienst is
een bestuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend.

Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.

EXTRA
Za 24 september 10.00 uur Vaartocht Wekendam
Di 25 oktober 09.30 uur Rikconcours
Za 29 oktober 18.00 uur Mosselavond
Wo 9 november 18.00 uur Vrijwilligersavond

Contactpersoon voor Het Zuiden: Cor van der Veeken, telefoon: 0162-68 79 30, e-mail:
c.vander.veeken@hetnet.nl

AGENDA KSCC  ROTTERDAM juli 2016

Elke derde zondag
van de maand 11.00 uur Eucharistieviering met ontmoeting in Huize Anto-

nius, Nieuwe Binnenweg 33 Rotterdam

Do. 6 oktober Jaarlijkse dag voor zieken en eenzamen in Huize
Antonius.

Contactpersoon voor Rotterdam: J. Wijnen - Smit, telefoon : 06-10 97 92 95, e-mail:
Jean1942@xs4all.nl

http://everyoneweb.com/schipperssoos
mailto:wam.vissers@gmail.com
mailto:wam.vissers@gmail.com
mailto:Jean1942@xs4all.nl
mailto:Jean1942@xs4all.nl
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AGENDA KSCC  NIJMEGEN september/oktober 2016

Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag 10.30 uur Stafvergadering
Dinsdag 10.00 uur KSCC gymnastiek

Woensdag 10.30 uur
13.30 uur

Repetitie Waalkanterskoor
Bridge in de oneven weken

Donderdag 15.30 uur
19.00 uur

Verzorgen Christoffel Nieuws (om de 14 dagen)
Repetitie KSCC koor

Vrijdag 10.00 uur Bloemschikken voor de kerkviering

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen

Vrijdag 16 september 20.00 uur Terugkomst KSCC busreis

Maandag 26 september 16.30 uur
18.30 uur

Vergadering LP en LKSCC
Vergadering KSW en KSCC

Woensdag 28 september 13.30 uur Start KSCC Bridge

Donderdag 6 oktober 10.00 uur Symposium ter gelegenheid van: 40 jaar jubileum KSCC Schipperscentrum
                                                          10 jaar Parochie voor Binnenvaart, Circus en Kermis

Dinsdag 11 oktober 14.00 uur Soos met… bingo en dia’s bekijken van de zeilreis van de familie Engelaar
Donderdag 13 oktober 19.30 uur Vergadering Schuttevaer afd. Gelderland
Zondag 16 oktober 14.00 uur Inschepen KSCC vaarreis met de PWA.
Vrijdag 21 oktober 12.00 uur Aankomst PWA aan de Waalkade in Nijmegen en ontschepen
Zondag 30 oktober 11.00 uur Allerzielen eucharistieviering
Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

Om alvast in uw agenda te noteren:

Eerste kerstdag 10.30 uur: Feestelijke eucharistieviering in de circuspiste Circus Freiwald in Nijmegen.
Tweede kerstdag 11.00: Bisschop van Luyn sdb zal met pater Clemens sdb directeur communiteit in Bonn en ondergetekende voorgaan in de tweede
kerstdag viering t.g.v. een aantal jubilea.

mailto:info@kscc.nl
mailto:info@kscc.nl
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SYMPOSIUM 6 OKTOBER 2016

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het K.S.C.C. Schipperscentrum en het 10-
jarig bestaan van de landelijke parochie voor binnenvaart, circus en kermis houden wij

een symposium met de treffende titel:

“Het gaat om mensen”

Dit symposium is voor genodigden op donderdag 6 oktober 2016 van 10:00 tot 18:00 uur
aan boord van het Schipperscentrum Nijmegen, Waalhaven 1k, 6541 AG  Nijmegen.
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DOKTOREN: NIJMEGEN
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West
Marialaan 250 024-3774651
Huisartsenpraktijk ’t Weeshuis Begijnen-
straat 29  024-3228380
Huisartsenpost Nijmegen (bij C.W.Z.)
Weg door Jonkerbos 108 0900 – 8880
Tandheelkunde 024-3773670

ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein
zuid 10 6525 GA  024-3611111
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonker-
bos 100 6532 SZ  024-3657657

KLINIEK
Sint Maartenskliniek Hengstdal 3,
6574 NA  024-3659911

ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerstraat 55
6574 NA  026-3788888

APOTHEKENPOST: NIJMEGEN
C.W.Z. Post  024-3658544
St. Radboud post 024-3619191

INTERNATEN:
St. Nicolaas internaat Volsellastraat 3
6515 DX Nijmegen 024-3593500
E: nicolaas@stgmeander.nl
Stichting Meander 030-6580060

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

BINNENVAART:
Bureau Telematica  010-2060606
L.O.V.T. Nieuwegein Industrieweg 1b, 3433
NL    06-23225399

ORGANISATIES:
Kon. BLN-Schuttevaer 078-7820565
Censis Barendrecht  0180-691420
A.S.V. Rotterdam  010-4148585
CBRB Vasteland 78 R’dam 010-7989800
Kon. BLN-Schuttevaer Gld 06-51439451
E: gelderland@bln.nl
I.V.R. Rotterdam  010-4116070

Voor vragen aan de Rijksoverheid
 (Postbus 51)   1400

DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen
Mariënburg 30  024-3299396
Bureau voor Rechtshulp  0900-8020
B.V.B.    010-4129151
Slachtofferhulpdienst 0900 - 0101
Thuiszorg Zuid – Gelderland ZZG Zorggroep
    024-3665777
S.A.W. Opleidingen  06-22525998
Telefonische hulpdienst 0900 - 0767

Havendienst   024-3292696
Rijksverkeersinspectie 026-3528911
R.W.S. Gelderland  026-3688911

Rijkswaterstaat D.K.R. Nijmegen Maas
    024-3717700
Sluis Weurt   024-3775670
Verkeerspost Tiel  0344-619672
Verkeerspost RWS Nijm. 024-3435610
Gemeentehuis Nijmegen 024-14024
KSCC Rotterdam  010-4130030
KSCC ‘t Zuiden  0162-521782

ALARMNUMMER: 1 1 2
Politie (meldkamer)  0900-8844
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000
Brandweer   024-3297599
GGD Nijmegen  024-3297297
Politie te Water  024-3739700

Volg het KSCC op:

www.facebook.com/Ksccparochie/
http://twitter.com/ksccnijmegen
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—-------------------------------------------------------
COÖRDINATIEGROEP:

Bloemschikken R. Kuyten - Joosten
Reisjes       G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie  G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor / Waalkanters     G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg) H. Leensen
Soos met …       G. Janssen-Raats
P.W.A. Coördinator  D. van Zijl-Buil
P.W.A. Administratie  L. Bom
Kosters-ploeg  B. Derksen
Gymnastiek    J. Hoks
Onderhoud binnen  K. Verhoef
Onderhoud buiten             G. Verschuren
Kerkbalans / Gezinsbijdrage H. Mooren
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:

ING  NL47 INGB 0001.16.23.01
Rabobank NL04 RABO 013.58.79.523

K.S.W.:

ING NL25 INGB 0003.04.68.25

Pastoraat:

Rabobank NL34 RABO 013.58.74.327

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM
NIJMEGEN

Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb

(+31) 024 - 3777575
Noodgeval Mobiel

(+31) 6 – 55 35 6666
Fax  (+31) 024 – 3788201
Email:   info@kscc.nl
Internet:  www.kscc.nl

Stafleden: (+31) 024 - 3777575
Tonny van der Veeken

Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes Gastvrouw
Lea Bom Kantoormedewerkster
Gwendy van Raaij
  Kantoormedewerkster
Hans Wester Kantoormedewerker
Zuster Vincentia Zieken begeleiding
  (+31) 024 – 3234568

Colofon

Aan dit nummer werkte mee:

Lea Bom, Henry Mooren,
Gerus Brugman, Elbert Visser


